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 :چكیده   

های ايران که بیشتر در شمال شرق ايران سکونت دارند، دارای ادبیات شفاهی بسیار پربار و با قدمتی ترکمن

باشد. با تحلیل و های بسیار متنوعی نیز میديرينه هستند. ادبیات شفاهی اين قوم در عین حال، دارای شاخه

، ی کار و تولید، رفتار و منشی، شیوهفرهنگ اجتماعی وتوان به زندگی ها، میبررسی هر يك از اين شاخه

ها و المثلها، مانند ضرببرخی از اين شاخهانديشه و احساس، مذهب و اخالق و اعتقادات آنان پی برد. 

برخی مانند اشعار ذکر و دارد ود، دايره شمول بیشتری شاشعاری که در برخی مراسم اجتماعی خوانده می

 کند.بینی مردم ترکمن، کمك شايانی میبررسی در آنها، در شناخت جهان .کمتری دارند جريانخنجر، م

، در شناخت روحیات و جايگاه اجتماعی دختران و زنان راهنمای خوبی «ألله»ی موسوم به هاها و ترانهالاليی

، ريشه در مذهب و اعتقادات اين قوم دارد. در اين «يارمضان»مراسم  ها، مانندهستند. برخی ديگر از اين شاخه

های زنان و دختران ترکمن( ها)ترانهها(، أللهالمثلی آتاالرسؤزی)ضربتحقیق، قصد داريم با تکیه بر سه شاخه

در منظور،  دست يابیم. به اين ی ترکمنندگی مادی و معنوی جامعهها( به شناختی از ابعاد زلر)الاليیو هودی

فصل  .پرداخته شدتحقیق و اهداف ضرورت  ،تعريف مسأله وقوم ترکمن معرفی  به تا حد امکان فصل اول

در فصل . اختصاص داردشاخه های مختلف ادبیات شفاهی قوم ترکمن،  به مبانی نظری تحقیق و معرفی دوم

های مختلف ها، به شناساندن جنبهسپس با تکیه برآنشد.  معرفی بیشتر بحثی مورد سه شاخهسوم ابتدا  

نتايج تحقیق و به  فصل چهارم نیز م و اعتقادات آنان پرداخته شد.ها، آداب و رسوزندگی اجتماعی ترکمن

 .اختصاص داردپیشنهادهايی برای کارهای بعدی 
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 گفتار پیش 1-1

مذهبی و ... های فرهنگی، نژادی، دينی، فاوتت واقوام بسیاری با تمام اشتراکات در کشور زيبای ايران، 

کرد، لر، ترک، ترکمن، بلوچ، گیلك و... هر کدام با آداب و  کنند. اقوامی ماننديکديگر زندگی میکنار در 

يکی از اقوام  اند.های خاص خود از ايران کشوری با فرهنگ و تمدن کهن و باستانی ساختهترسوم و سنّ

ها است. ترکمن ی ملی کشور ايران، که با وجودش تنّوع خوبی به آن بخشیده، قوم ترکمنبزرگ در مجموعه

ن، بجنورد و ی ترکمن صحرا و در استان خراسان در شهرهای جرگالغالبا  در استان گلستان، در منطقه

 تربت جام ساکن اند.

ای آمده جد تمام قبايل ترک و ترکمن معرفی شده است. در روايات افسانه« 1اوغوز»ها، در تاريخ ترک

است که اوغوز پسر قراخان از نسل يافث بن نوح بود. قراخان و اطرافیان و زيردستان او همگی کافر بودند. 

گفت که اگر خداپرست آمد و به او میشبها در خواب مادرش می اما اوغوز از مادر خداپرست زاده شد و

نشود، از شیر او نخواهد خورد. تا آنکه مادر نیز مؤمن و خداپرست شد. قراخان پس از پی بردن به راز 

ی اوغوز، به نظر تورکولوژيست بزرگ شود. اما کلمهکند که در آن جنگ کشته میپسر با او مبارزه می

هم عالمت جمع ترکی « اوز»به معنی تیره و قبیله و « اوق»از )اوق+ اوز( تشکیل شده،  «2نِِمت»مجار، 

، نظريات «ترکمان»يا « ترکمن»واژه  در بیان وجه تسمیهباشد. ها میاوغوز به معنی قبیله است. بنابراين

ده است. واژه گوناگونی وجود دارد. اين قضیه ذهن مؤلفین قديمی و امروزی را نیز بقدر کافی مشغول کر

ترين مأخذ اسالمی که اين اسم در آن آمده است و قديمی« توکومونگ»ترکمن، در زبان چینی به شکل 

 ذکر شده، احسن التقاسیم تألیف مقدسی است.

                                                 
1- ōquz          

2-nemet  

 



زبان ترکی مفهوم ي لفظی که در « من»و پسوند « ترک»ی ی ترکمن را  ترکیبی از دو کلمهای واژهعده 

اند، ی ترک را در معنی شجاع و ساده دل گرفتهای ديگر واژهدانند. دستهتشديد يا بزرگ نمودن را دارد ي می

اند. در اين صورت پسوند به اعتبار اينکه اوغوزها مردمانی شجاع و در عین حال، ساده دل و صمیمی بوده

عضی از باست.  رِک شجاع و ساده دل را پديد آورده)من( از روی مبالغه با ترک ترکیب شده، معنای ت

اند. ها و بعضی نیز با معنی سخت کمان آوردهها و چادرنشینی ترکمان را به معنی سرگردانتواريخ نیز واژه

و « ترک»از اسم « ترکمن»ی ، دو نظريه را بیشتر از همه قبول دارد. اول اينکه، کلمه«فاروق سومر»پرفسور 

ی دوم اينست که اما نظريه«. مانند ترک»)مانند( تشکیل شده است. در نتیجه ترکمن يعنی  «مان»پسوند 

اند. مشتق شده است. اين نظريه را ابن کثیر و محمد نشری نیز پذيرفته« ايمان»و « ترک»ی ترکمن از کلمه

رسد نظريه . به نظر میگفتندشدند، ترکمان میدر منابع عربی نیز، به غزان مسلمانی که وارد دارالسالم می

ها از نخستین چون ترکمنتر باشد. دانند صحیحفوق که ريشه کلمه ترکمن را ترکیبی از  ترک + ايمان می

ايمان آورندگان به دين مبین اسالم بودند که آنرا به خواست و عالقه خود و بدون جنگ و مقاومت 

  پذيرفتند.

های اورال های اورال ي آلتائیك قرار دارد. زبانگروه زبان های ترکی دری زبانزبان ترکمنی جزء شاخه

ی زبان های آن زبان اوغوزی است و ريشهباشد که يکی از شاخهي آلتائیك، زبان ساکنین ترکستان چین می

 ترکمنی امروز از آن است.

حالق »ن قوم ترکمن، از فرهنگ و ادبیات شفاهی بسیار غنی برخوردار است که در زبان ترکمنی عنوا

شود. از های متنوعی تقسیم میبه آن داده شده است. ادبیات شفاهی قوم ترکمن، به شاخه« لیگیدؤرديجی

هاو اشعار خوانندگان(، لر )ترانهها(، آيديم)الاليی لرهای زنان و دختران ترکمن(، هودیلر ) ترانه: أللهقبیل

لر يا آتالر سؤزی های نوروزی(، ناقیلنجوق آتديلر )ترانههای عروسی(، مؤلر )ترانهلری يا اؤلنگتؤی آيديم

کودکان و  های بازی)جمالت مهارت زبانی(، ترانه لرنگیتماچلها(، يالر)چیستانها(، ماتالالمثل)ضرب

ادبیات شفاهی بخش  )افسانه ها( و ... لرکیلر )اعتقادات و باورهای عامیانه(، اِرتهلر و اينانچنوجوانان، ايريم

« دانش و دانستنی»به معنی  loreو « مردم»به معنی  folkاست. فولکلور، از دو جزء  1فولکلورمهمی از 

                                                 
1- folklore  



ی زندگی، آداب و سنن، ی شیوهای گسترده است و در بردارندهدارای محدوده تشکیل شده است. اين واژه

 ها و باورهای مردمی يك ملت است.ها، داستانحکايت

های ادبی مردم عادی است که نمودار ذوق و احساسات شفاف آنان در حقیقت، آفرينشات شفاهی ادبی

ادبیات شفاهی هر قوم،  رمز بقای آن نیز در همین خصوصیت ادبی و عاطفی بودن آن نهفته است. است.

آن  بررسیهای اوست که در هر شرايطی حکمت آموز است و ها و گذشتهای رو به شناخت انساندريچه

 تواند راهی درست،کم اشتباه و مستند در شناسايی ابعاد مختلف جوامع انسانی باشد.می

های لر )ترانههای ادبیات عامیانه، بويژه سه بخش أللهنگارنده در اين تحقیق قصد دارد، با استفاده از شاخه

ها(، به معرفی هر چه المثل)ضربالر يا آتاالر سؤزی ها(، ناقیللر )الاليیزنان و دختران ترکمن(، هودی

 ی ترکمن بپردازد.بیشتر جامعه

 

 تعريف مسئله و فرضیات 1-2

ايران سرزمینی است با اقوام متعدد، که هر يك از آنها دارای نژاد، زبان، فرهنگ، باورها و اعتقادات 

ها،  ز البالی افسانهها هنوز اترين فرهنگها و باستانیترين تمدنهای کهننشانه»باشند. خاص خود می

شود ها، آداب و رسوم قبايل فارس، کرد، ترک، ترکمن، لر، عرب، بلوچ، گیلك وتالشی و... يافت میقصه

اند. هر يك از اين اقوام به خاطر شرايط که در مجموع فرهنگ و تمدن باشکوه کشور ما را شکل داده

« های فرهنگی منحصر به فردی هستندژگیی تاريخی خاص خود، دارای وياقلیمی و اجتماعی و پیشینه

درخشش خاصّی در اين ی اجتماعی خود، هانیز با آداب و رسوم و سنّت (. قوم ترکمن4: 1383)قوجق، 

موجوديت « ترکمنستان»ی ايران و «ترکمن صحرا»ادبیات مکتوب مردم ترکمن که در » مجموعه دارد.

هايی نظیر: وفايی، صیدی، ذلیلی، دولت محمد شود و چهرهاند، تقريبًا از پانصد سال پیش آغاز میيافته

آزادی، مختومقلی فراغی، کمینه و جز آن دارد. ولی ادبیات شفاهی يا فولکلور اين مردم، کهنسال و غنی 

ادبیات شفاهی  (.86: 1388)باقری،« های ملل همجوار تأثیر فراوانی به جا نهاده استاست و در فرهنگ

های ها و نیز دردها و رنجها و شادیی بسیار غنی و با ارزش است که حاصل خوشیااين قوم، مجموعه

های تاريخی و باشد. ادبیات قوم ترکمن را به خاطر داشتن ريشهشان میاين قوم، در طول تاريخ گذشته



ور های دتوان معیار و حجتی برای پیشرفت صنايع ادبی و هنری اين مردم دانست. در زماناجتماعی، می

ها، ی انتقال شادیهای عامیانه تنها وسیلهکه هنوز خواندن و نوشتن بین مردم متداول نشده بود، ترانه

هايی که متأسفانه بسیاری از آنها ها و ناشناختهآمد ناگفتهها و دردها و باورهای مردم به شمار میحسرت

ت برای همیشه از بین بروند. در چنین اند و اگر کاری صورت نپذيرد، ممکن اسبرای همیشه پنهان مانده

شرايطی با پرداختن به اين موضوع قصد داريم از طريق ادبیات شفاهی به شناخت قوم ترکمن دست پیدا 

 ای بر تحقیقات آينده در اين زمینه باشد.کنیم. به اين امید که مقدّمه

 در اين تحقیق قصد داريم به بررسی فرضیات زير بپردازيم:

های ی مستندتر و مفیدتری از روششناخت يك قوم، بررسی کردن ادبیات شفاهی آنان، نتیجهبرای  -

 ديگر دارد.

شاخهها و الاليیالمثلضرب  - شتر از ديگر  شفاهی ترکمنها، بی های تواند جنبهها، میهای ادبیات 

 مختلف زندگی و فرهنگ اين قوم را نشان دهد.

سوم به های دختران پديد آمدن ترانه - سنت«ألله»ترکمن، مو شی از برخی  ست اجتماعی ، نا های نادر

 های آن است.تر از ساير بخشآنان بوده است. در ضمن اين بخش از ادبیات شفاهی، هنری

ادبیات شيييفاهی متنوع ترکمن، تا حد زيادی با زندگی آنان عجین اسيييت و يکی از عوامل اصيييلی  -

 ر اقوام ايرانی است. تر ماندن اين قوم، نسبت به ديگسنتی

 

 طرح سؤاالت تحقیق 1-3

 توان به ابعاد مختلف زندگی آنان دست يافت؟با بررسی ادبیات شفاهی يك قوم، تا چه میزان می -

 های ادبیات شفاهی ترکمن، در زندگی آنان نمود بیشتری دارد؟کدام يك از شاخه -

 ی داشته است؟آيا ادبیات بجا مانده از عوام، خاستگاه اجتماعی خاص -

 ادبیات شفاهی اين قوم، چه تأثیری بر شعر شاعران ترکمن گذاشته است؟ -

 ی آنها چگونه است؟زندگی روزمره بازتاب عقايد و باورهای ترکمن، در -



 

  ضرورت و اهمیت تحقیق 1-4

متأسفانه های معنوی هر قومی است که از نیاکانشان به آنها رسیده است. ادبیات شفاهی، يکی از سرمايه

روح و احساس در عصر تکنولوژی امروزی، هر روز برگی از اين دفتر باارزش را، در پیچ و خم زندگی بی

ها ها، خندهها و تلخیسپاريم. دفتری که  هويّت ماست و هر برگ آن يادآور شیرينیماشینی به دست باد می

دفتری پر از دانش و تجربه، که در گذشت  های زندگی پدران و مادران ماست.ها و سختیها، خوشیو گريه

ايران رو به تجدّد »گويد: افزود. صادق هدايت در اين باره میايّام هر پدری و هر مادری برگی بر آن می

شود، رفتار شود. رفته رفته افکار عوض میی طبقات مردم به خوبی مشاهده میرود. اين تجدد در همهمی

شود. تنها چیزی که در اين تغییرات آنچه قديمی است منسوخ و متروک میکند و و روش ديرين تغییر می

های مّلی ها و ترانهها و رسومها، آيینای از افسانهی تأسف است، فراموش شدن و از بین رفتن دستهمايه

 (. 27: 1354هدايت، «)ها محفوظ استماند و تنها در سینهاست که از پیشینیان به يادگار می

 هایتدبیرهای آموزشی به نسل ها وارزش، فرهنگیانتقال معلومات  نکه ادبیّات شفاهی برایديگر اي

به پايداری و دوام فرهنگ و القای  ،هابا انتقال اين معرفتادبیات شفاهی عهده دارد.  رب یمهمّش ، نقبعدی

توجه به فرهنگ عاّمه امروزه »کند. معیارهای اخالقی و مشترکات جمعی به افراد جامعه کمك می آداب و

شود که با شناخت عمیق آن و پی بردن به های اصیل آن نوعی خودشناسی است و سبب میو پديده

های فرهنگی و قومی گذشتگان و نیاکان، از هجوم فرهنگ بیگانه در امان ماند. بیشتر فولکلور شناسان ارزش

های فرهنگی يك ملّت است؛ فکری و ارزشهای و مردم شناسان معتقدند که فولکلور مبیّن آمال و شیوه

: 1380مصاحب،«)اندهايی هستند که از آنها برخاستهی تمام نمای تمّدنگويند قهرمانان فولکلور آيینهو می

1951.) 

تر شود تا با معرفی ادبیات شفاهی آنان هم به معرفی دقیقدر قوم ترکمن نیز اين نیاز احساس نیاز می

ی عالقمندی جوانان، برای حفظ ادبیات شفاهی قوم خود فراهم سازيم، تا یز زمینهاين قوم بپردازيم و ن

 بتوانند ادامه دهنده تحقیقاتی از اين دست باشند.

 



 اهداف کلی تحقیق 1-5

 های متعدد ادبیات شفاهی قوم ترکمني آشنايی با شاخه

 دختران ترکمنهای ها و ترانهها، الاليیي آشنايی با مفاهیم و محتوای ضرب المثل

 ي شناخت بیشتر از قوم ترکمن، به ياری آثار ادبیات شفاهی خودآنها

های های دختران ترکمن و شناخت خاستگاهها و ترانهها، الاليیالمثليابی اجتماعی ضربي ريشه

 .های بوجود آمدن آناجتماعی و انگیزه

 

 روش اجرای تحقیق 6 ـ1

ی ای( و بر پايهآوری اطالعات )روش کتابخانهبیشتر روش جمعروش مورد استفاده در اين پژوهش، 

ها ی مستقیم آثار پديد آمده در اين زمینه است. بدين صورت که با کمك استاد راهنما و مشاور، کتابمطالعه

و مقاالت و ديگر آثار مربوط به اين موضوع، تهیه و مطالعه گرديد. در ادامه از مطالب مهم و مرتبط با 

های به دست های نوشته شده، دادهی بعد، پس از تنظیم فیشبرداری شد. در مرحلهپژوهش، فیش موضوع

های جداگانه معرفی شد. البته در کنار اين، ها و بخشبندی و در فصلآمده نیز به صورت موضوعی طبقه

اد آگاه در اين زمینه و با ای تحقیقات میدانی مورد نیاز انجام گرديد. به اين صورت که با مراجعه به افرپاره

ی فعالیت داشتند، اطالعات مفیدی کسب گرديد که نام آنان نیز ذکر گرديده محققانی که در اين زمینه سابقه

 است.
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research, we intent in three branches emphasis “Atalar sozy” proverb,”lala” girls and ladies 

sing, “hudilar” lullaby till reach to Idealist and materialist life dimension of Turcoman 
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